
Citirea ușoară a valorilor măsurate datorită ecranului rotativ

Domeniu larg de măsură

Măsurare la temperaturi ridicate, pe termen scurt până la

+500 ° C

Timp de reacție foarte scurt

Ușor de operat

Ecran mare

Fucție de închidere automată

Termometru cu sondă de
penetrare/suprafețe

testo 905

°C

Testo 905-T1 este un termometru de penetrare extrem de

rapid, cu un domeniu larg de măsurare de la -50 la +350 °

C, pe termen scurt chiar și până la +500 ° C (de la 1 până la

2 minute). Instrumentul de măsurare are un senzor industrial

profesional (termocuplu tip K). Are un nivel excelent de

precizie, în special în domeniul de măsurare superior.

Testo 905-T2 este un termometru de suprafață, cu un

domeniu larg de măsurare de la -50 la +350 ° C, pe termen

scurt chiar și până la +500 ° C (de la 1 până la 2 minute).

Capul rabatabil de măsură cu termocuplu garantează timp

de răspuns rapid şi o înaltă precizie, datorită adaptarii lui

chiar şi la suprafeţe cu rugozităţi.

Ambele instrumente au un ecran rotativ, cu ajutorul căruia

valorile măsurate pot fi citite din perspective diferite.

testo 905
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testo 905

Date tehnice / Accesorii

testo 905-T1 testo 905-T2

testo 905-T1: Termometru cu sondă de penetrare,
cu un domeniu de măsură până la 350 °C, de
mare precizie, incl. clemă de fixare, baterie.

testo 905-T2: Termometru de suprafaţă cu sondă
termocuplu în cruce, timp rapid de reacţie, de
înaltă precizie, incl. clemă de fixare, baterie.

Cod produs 0560 9055 Cod produs 0560 9056

Accesorii AccesoriiCod produs Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsurare testo 905-T1 Accesorii pentru instrumentul de măsurare testo 905-T2

0520 0062 0520 0073

0520 0061
0520 0072

0520 0063

0520 0071

0520 0001

0520 0121

Certificat ISO de calibrare/temperatură a
aerului/sondă de imersie, punct de
calibrare la 0°C

ICertificat ISO de calibrare/temperatură,
calibrare într-un singur punct pentru
termometrul de suprafață; punct de
calibrare +120°C

Certificat ISO de calibrare/temperatură a
aerului/sondă de imersie, punct de
calibrare la -18°C

ICertificat ISO de calibrare/temperatură,
calibrare într-un singur punct pentru
termometrul de suprafață; punct de
calibrare +60°C Certificat ISO de calibrare/temperatură a

aerului/sondă de imersie, punct de
calibrare la +60°C Certificat ISO de calibrare/temperatură,

instrument de măsurare cu sondă de
suprafață; puncte de calibrare +60°C;
+120°C; +180°C

Certificat ISO de calibrare/temperatură a
aerului/sondă de imersie, puncte de
calibrare la -18°C; 0°C; +60°C

Certificat ISO de calibrare/temperatură,
instrument de măsurare cu sondă de
suprafață; puncte de calibrare -15 to
+480°C 

Date tehnice

testo 905-T1 testo 905-T2

Domeniu de măsură -50 la +350 °C (pe termen scurt până la +500 °C) -50 la +350 °C (pe termen scurt până la +500 °C)

Acuratețe
±1 cifră

±1 °C (-50 la +99.9 °C)
±1% din vm (domeniul rămas)

±(1 °C ±1% din vm)

Rezoluție 0.1  °C 0.1  °C

Temperatura de operare 0 la +40 °C 0 la +40 °C

Temperatura de depozitare -20 la +70 °C -20 la +70 °C

Tip baterie 3 baterii tip AAA 3 baterii tip AAA

Durata de viață baterie 1000 h 1000 h

Timp de răspuns 10 s 5 s

Tip de răspuns t99 (în apă) t99

Ecran LCD, 1 linie LCD, 1 linie

Greutate 80 g 80 g

Garanție 2 ani 2 ani

We measure it.

www.testo.ro
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